Kom igång

Min jättestora värld | 45028 | Från 2–6 år | För 2–10 barn
Det här Kom igång-kortet hjälper dig att introducera setet Min jättestora värld för din förskolegrupp. Aktiviteterna
är utformade för att utveckla barns sociala förmåga, hjälpa dem att utforska omvärlden och upptäcka vad det
innebär att vara en del av ett samhälle. När ni är klara med några eller alla dessa aktiviteter så kan ni utforska fler
lärarhandledningar och lektioner på LEGOeducation.com/start.
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1. Vad är det?

4. Min favoritplats

Låt varje barn välja någon av platserna
från inspirationskorten och bygga den.
Be barnen att förklara vad de just har
byggt och varför det är en viktig del i
deras samhälle.

Be barnen att tänka på sin
favoritplats. Låt dem sedan bygga
den. Uppmuntra dem att visa så
många detaljer som möjligt och
att förklara varför det är deras
favoritplats.

2. Rollekar
Låt barnen använda figurer för att leka
vid alla platser de just har byggt. Kom
ihåg att förklara vem som arbetar på
eller besöker platserna och varför
(t.ex. tandläkare arbetar med att laga
tänder på tandläkarkliniker, personer
som har problem med tänderna går
till tandläkaren för att få hjälp).

3. Mina fantasifigurer
Be barnen att fundera kring alla
intressanta figurer de har läst om i
böcker. Be dem välja sin favoritfigur,
bygga den och sedan använda
sin modell för att berätta för sina
kompisar vad de vet om figuren.

Inlärningsmål
Barnen får:
• Bekanta sig med samhället de lever i
genom lek
• Lära sig att återberätta fiktiva historier
• Utforska sociala roller inom familjer och
på arbetsplatser
• Lära sig att uttrycka sig kreativt genom
två- eller tredimensionell konst
• Utforska olika slags transportmedel

5. En cool farkost
Berätta för barnen att de ska resa runt
i staden, i landet eller ut i världen! Be
dem att skapa en cool farkost som
tryggt kan transportera dem under
resan. Kom ihåg att fråga barnen om
deras farkost flyger, kör, seglar… eller
kanske kan göra alla tre?

Upptäck mer på
LEGOeducation.com
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